NOTA À IMPRENSA

Participação do UNAIDS na Conferência Internacional de AIDS 2018
Principais eventos liderados, coorganizados ou com a participação do UNAIDS na Conferência
Internacional de AIDS 2018, em Amsterdã:
Resposta Sustentável à AIDS
Resultados em tempos de encolhimento nos recursos de doadores
20 e 21 de julho (sexta e sábado)
Esta pré-conferência é um dos únicos eventos globais dedicados ao tema, convocando economistas
e formuladores de políticas na área da saúde e da resposta à AIDS, para que se concentrarem na
aceleração do progresso nos países rumo ao financiamento sustentável da resposta ao HIV. Ela
fornece uma plataforma estratégica onde os economistas se envolvem com uma ampla gama de
interessados em novas evidências econômicas para incentivar a troca de experiências e
conhecimentos entre países sobre os novos resultados de pesquisas. Os participantes irão identificar
temas estratégicos emergentes relacionados a questões econômicas na resposta ao HIV e questõeschave de políticas que exigirão mais pesquisas para garantir resultados sustentáveis na resposta à
AIDS.
Oradores: Stefano Bertozzi (Berkeley School of Public Health); Julio Frenk (Harvard School of Public
Health); Mead Over (Center for Global Development); Charles Gilks (School of Public Health,
University of Queensland); David Wilson (Banco Mundial).
Local: Academic Medical Centre, Joep Lange Institute
Organizadores: Rede Internacional de Economia da AIDS (International AIDS Economics Network,
IAEN), UNAIDS, Avenir Health, Fundação Bill & Melinda Gates e Banco Mundial
Registro
Contato do UNAIDS: Iris Semini / seminii@unaids.org

Pré-conferência sobre saúde sexual e reprodutiva: quebrando barreiras e construindo pontes
pelo direito de decidir
Sábado, 21 de julho
08:30—17:00
Fragilidade dos direitos e saúde sexual e reprodutiva (DSSR) e o HIV compartilham causas comuns,
e ainda assim, as respectivas respostas ao HIV e aos DSSR permanecem amplamente
desalinhadas, descoordenadas e com poucos recursos. Os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) são uma oportunidade importante para avançar numa agenda integrada de DSSR
e HIV, reconhecendo a importância da saúde sexual e reprodutiva universal para alcançar a saúde
(ODS 3), no entanto, existem lacunas significativas. Com o crescente conservadorismo das políticas
baseadas em gênero e direitos humanos, incluindo a regra global da mordaça, agora, mais do que
nunca, há uma necessidade de ação conjunta de governos e comunidades, sociedade civil,
organizações internacionais e pesquisadores que apoiem uma forte resposta ao HIV e aos direitos e
saúde sexual e reprodutiva.
Oradores: Alvaro Bermejo, Federação Internacional de Planejamento Familiar (International Planned
Parenthood Federation, IPPF); Lilianne Ploumen, Partido Trabalhista da Holanda (Labour Party,
Netherlands); L'Orangelis Thomas Negrón, GNP+
Local: E103
Organizadores: IPPF, AIDS Fonds,UNAIDS, OMS, Dance for Life HIV/AIDS Alliance, Instituto
Guttmacher, Rutgers
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Contato do UNAIDS: Hege Wagan / waganh@unaids.org

Enfrentamento os impulsionadores estruturais do HIV de forma bem-sucedida
Sábado, 21 de julho
09:30—17:00
Legisladores, implementadores, defensores da sociedade civil e pesquisadores, vão liderar dois
painéis de discussão sobre formas de enfrentar os impulsionadores estruturais que afetam os ODS, a
fim de alcançar múltiplos benefícios; e sobre a oferta de tecnologias biomédicas de prevenção,
incluindo a PrEP. O impacto sobre a saúde sexual de meninas adolescentes e mulheres jovens será
um foco específico de ambos painéis de discussão. Temas relacionados ao risco de HIV incluirão o
enfrentamento de questões como álcool, desigualdade de gênero, normas sociais, violência por
parceiro íntimo, estigma e sexo transacional.
Copresidentes: Gafos Mitzy, (UK Medical Research Council); Kapiga Saidi (London School of
Hygiene and Tropical Medicine).
Fala de abertura: UNAIDS
Registro
Organizadores: parceiros do STRIVE em colaboração com o DFID, UNAIDS, PNUD e SRHR Africa
Trust
Contato do UNAIDS: Hege Wagan / waganh@unaids.org

Workshop da IAPAC sobre Metas 90-90-90
21 e 22 de julho (sábado e domingo)
O Workshop sobre Metas 90-90-90 examinará barreiras, desafios e oportunidades para alcançar as
metas 90-90-90 do UNAIDS até 2020:
• 90% das pessoas que vivem com o HIV diagnosticadas
• 90% das pessoas diagnosticadas em terapia antirretroviral
• 90% das pessoas em terapia antirretroviral com carga viral indetectável
O Workshop de 2018 também se concentrará nos 10-10-10, as pessoas que estão sendo deixadas
para trás e que devem estar ligadas aos sistemas de saúde para para ter acesso ao teste de HIV,
prevenção, cuidados, tratamento e serviços de apoio sem estigma.
Oradores: Michel Sidibé (UNAIDS); José Zuniga (Associação Internacional de Prestadores de
Cuidados em AIDS, IAPAC); Kevin Osborne (International AIDS Society, IAS); Deborah Birx, (Plano
de Emergência do Presidente dos Estados Unidos para o Alívio da AIDS, PEPFAR); Peter Sands
(Fundo Global de Combate à AIDS, TB e Malária); Aaron Motsoaledi (Ministro da Saúde, África do
Sul); Linda-Gail Bekker (Desmond Tutu HIV Center).
Local: Aldeia Global, RAI Amsterdam Conference Centre
Organizadores: IAPAC, UNAIDS, Centro de Excelência em HIV/AIDS da British Columbia, GNP+,
IAS
Registro
Contato do UNAIDS: Alasdair Reid / reida@unaids.org

Rompendo nossas Câmaras de Isolamento: Storytelling criativo sobre o HIV para eliminar
ruídos
Segunda, 23 julho
08:00—10:00
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Quantas vezes você acha que está pregando para os convertidos? Como lidamos com equívocos
sobre o HIV e enfrentamos o estigma em relação a pessoas e públicos difíceis de alcançar? Aprenda
com os contadores de histórias que estão saindo de suas "câmaras de isolamento" nas redes sociais
e outros canais de mídia para alcançar públicos não expostos ou mal informados sobre assuntos
relacionados a pessoas vivendo com HIV.
Palestrantes: Jon Cohen (Science); Georgia Arnold (MTV), Makhulu media (Virtual reality team),
reverendo Johannes Mokgethi, Mahesh Mahalingam (UNAIDS) e outros.
Local: G104-105
Organizadores: UNAIDS e ViiV Healthcare, Positive Action
Contato do UNAIDS: Charlotte Sector / sectorc@unaids.org

Catalisando as iniciativas dos países e construindo pontes para um pacto global sobre
estigma e discriminação nos serviços de saúde
Segunda, 23 julho
10:15—12:15
A Tailândia é a pioneira regional no desenvolvimento e implementação de respostas inovadoras de
estigma e discriminação em todo o sistema de saúde. O simpósio é uma oportunidade de aprender
com o modelo tailandês sobre a adaptação de diretrizes globais e ferramentas de medição às
necessidades nacionais; sistemas de monitoramento de estigma e discriminação, ações informadas
por evidências nas unidades de saúde e envolvimento da comunidade na elaboração e
implementação dessas estratégias em todos os níveis. O intercâmbio entre países e a Cooperação
Sul-Sul serão destaque das discussões. O Vietnã, parceiro regional, apresentará suas iniciativas e
lições aprendidas através da colaboração com a Tailândia.
Oradores: Thawat Suntharajarn (Ministério de Saúde, Tailândia); Timothy Martineau (UNAIDS);
Suwannachai Wattanayingcharoenchai (Departamento de Controle de Doenças, Ministério da Saúde,
Tailândia)
Local: Elicium 2
Organizadores: Ministério de Saúde da Tailândia, UNAIDS e Divisão Mundial de HIV/AIDS do CDC)
Contato do UNAIDS: Andrea Boccardi / boccardia@unaids.org

Progresso dos direitos e saúde sexual e reprodutiva—as interligações com o HIV no avanço
rumo à cobertura universal de saúde
Segunda, 23 julho
10:15—12:15
Este painel de alto nível examinará o progresso atual na vinculação dos direitos e da saúde sexual e
reprodutiva (DSSR) com o HIV—considerando o envolvimento da comunidade, a coordenação de
políticas, o fortalecimento de sistemas e aspectos de prestação de serviços. O painel apresentará
uma série de princípios subjacentes moldando um “Chamado para Ação” (Call to Action) renovado,
com um enfoque contínuo e expandido sobre as interligações entre DSSR e HIV. Conectar DSSR e
HIV é uma estratégia importante e construtiva para alcançar o ODS 3: "Boa saúde e bem-estar" e
associada à Meta 3.8: "Alcançar a cobertura universal de saúde", especialmente para jovens e
pessoas vivendo com HIV e afetadas pelo vírus. O painel apresentará as perspectivas nacionais, da
sociedade civil, dos doadores e dos parceiros de desenvolvimento e irá destacar os caminhos para a
vinculação do HIV aos programas mais amplos de DSSR como uma abordagem-chave para atingir a
meta abrangente de acabar com a AIDS como uma ameaça à saúde pública até 2030.
Co-Presidentes: Manjulaa Narasimhan (OMS), Tim Sladden (UNFPA)
Local: E105-108
Organizadores: UNFPA, OMS, Banco Mundial, UNAIDS
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Contato do UNAIDS: Luisa Cabal / caball@unaids.org

Liderança para a prevenção primária do HIV: a Coalizão Global sobre Prevenção do HIV
Segunda, 23 julho
12:30h—14:30
No dia 10 de outubro de 2017, como parte dos esforços globais para acabar com a AIDS como uma
ameaça à saúde pública, UNAIDS, UNFPA e parceiros lançaram a Coalizão Global sobre Prevenção
do HIV 2020 para fortalecer e manter o compromisso político de prevenção primária do HIV e
estabelecer a responsabilidade para a prestação de serviços de prevenção em escala. Nesta sessão,
os líderes de prevenção do HIV irão apresentar sua posições em relação ao processo de liderança
em prevenção do HIV, destacando o progresso com o roteiro de implementação e alcance de metas
de prevenção. Além disso, irão abordar questões delicadas relacionadas às mudanças necessárias
nas políticas públicas e no financiamento da prevenção do HIV.
Oradores: Michel Sidibé (UNAIDS); Natalia Kanem (UNFPA); Peter Sands (Fundo Global); Aaron
Motsoaledi (Ministério da Saúde, África do Sul); Mia Malan (Bhekisisa); Anders Nordström (Ministério
das Relações Exteriores, Suécia); Deborah Birx (PEPFAR); Alvaro Bermejo (IPPF)
Local: Elicium 2
Organizadores: Coalizão Global sobre Prevenção do HIV
Contato do UNAIDS: Karl Dehne / dehnek@unaids.org

Diálogo político ministerial Europa Oriental e Ásia Central
Segunda, 23 julho
14:00—16:30
O Escritório Regional da OMS para a Europa, em colaboração com o Governo dos Países Baixos e o
UNAIDS, convocará um diálogo político ministerial sobre o HIV e comorbidades relacionadas na
Europa Oriental e Ásia Central. O diálogo visa apresentar aos países abordagens pioneiras de
respostas sustentáveis, inovadoras e informadas por evidências para resposta ao HIV e
comorbidades, além de discutir as oportunidades de aplicação em grande escala. Servirá também
para trocar informações sobre financiamento sustentável e fornecer uma plataforma para o
lançamento de um compêndio de boas práticas na região.
Oradores: Ministros da Saúde da EOAC; Representante do Governo dos Países Baixos; Zsuzsanna
Jakab (OMS); Vinay Saldanha (UNAIDS); Representante da Comissão Europeia; Representante do
Fundo Global de Combate à AIDS, Tuberculose e Malária; e um representante da sociedade civil da
EOAC.
Local: Mövenpick Hotel, Centro de Amsterdã
Organizadores: Escritório Regional da OMS para a Europa, Governo dos Países Baixos e UNAIDS
Contato do UNAIDS: Vinay Saldanha / SaldanhaVP@unaids.org

Cerimônia de Abertura da AIDS2018
Segunda, 23 julho
19:30—20:40
Palestra principal: Como enfrentar o estigma e a discriminação—Conchita Wurst, Artista, Áustria
Oradores: Michel Sidibé, Diretor Executivo (UNAIDS)
Local: Hall 12
Organizadores: IAS
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Resistência política ao atendimento das necessidades das populações-chave
Terça-feira, 24 de julho
11:00h—12:30
Em muitos países, os direitos humanos e as necessidades de saúde das populações-chave e
vulneráveis ainda não são abordados ou não são abordados em grande escala. Isso dificulta
severamente o acesso à informação e à prevenção, e é a causa do diagnóstico tardio e da limitação
no acesso ao tratamento. O desafio é mais de natureza política do que financeiro ou programático.
Oradores: Michel Sidibé (UNAIDS); Sigrun Møgedal (Instituto Norueguês de Saúde Pública); Mila
Carovsk (Ministério do Trabalho e Política Social, Macedônia); Daouda Diouf (ENDA Tiers Monde);
Jonathan Cohen (Open Society Foundation); Ruth Dreifuss (Comissão Global de Políticas sobre
Drogas)
Local: Auditório
Organizadores: Comitê de Programa Comunitário e de Liderança da AIDS2018
Contato do UNAIDS: Chris Mallouris / mallourisc@unaids.org

O plano de recuperação na África Ocidental e Central: lições aprendidas e avanços para
garantir a aceleração da expansão da TARV
Terça-feira, 24 de julho
12:30—14:15
Enquanto o progresso global na ampliação dos programas de testagem e tratamento do HIV avança,
a África Ocidental e Central (AOC) corre o risco de ficar para trás. Na última década, os dados
relatados anualmente pelo UNAIDS constataram que a cobertura para a terapia antirretroviral (TARV)
e o progresso na redução de novas infecções por HIV estão atrasados na região.Nesta sessão, serão
explorados os principais obstáculos, incluindo a ameaça iminente de um grande déficit de
financiamento para a resposta regional. Ao analisar os ganhos, os desafios e o novo impulso na
resposta, as principais partes interessadas podem chegar a um acordo para alcançar os ambiciosos
objetivos de recuperação e estabelecer as bases para acabar com a epidemia de AIDS na região.
Oradores: Michel Sidibé (UNAIDS); Stephanie Seydoux (Embaixadora da Saúde Global, França);
Deborah Birx (PEPFAR)
Local: UNAIDS sala 1
Organizadores: UNAIDS

Implementar a agenda dos ODS para não deixar ninguém para trás: inovações da Europa na
Via Rápida para acabar com a AIDS
Terça-feira, 24 de julho
14:30—16:00
Hoje, as epidemias de HIV, tuberculose e sífilis continuam a aumentar, especialmente entre
populações-chave na Europa Oriental e em partes do sul da Europa, e será fundamental continuar
trabalhando para resolver isso. Em toda a Europa, a vontade política é necessária para superar
barreiras políticas e legais que ainda dificultam o acesso a serviços por populações-chave. Esta
sessão será uma oportunidade para reunir algumas inovações e melhores práticas e discutir o que
pode ser aprendido com o trabalho de cada um dos Estados Membros hoje para informar os rumos
do trabalho futuro.
Co-presidentes: Michel Sidibé (UNAIDS); Esther Dixon-Williams (Grupo Europeu de Tratamento da
AIDS)
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Oradores: Vytenis Andriukaitis (Comissão Europeia); Agnes Buzyn (Ministra da Solidariedade e
Saúde, França); Zbigniew Król (Vice-Ministro da Saúde, Polônia); Sabine Weiss (Vice-Ministra da
Saúde, Alemanha); Ferenc Bagyinszky (Delegação das ONGs para o PCB do UNAIDS); Alemanha;
Marc Biot (Médicos Sem Fronteiras); Jose Manshaden (Cidade de Amsterdã); Ricardo Leite
(Parlamento de Portugal); Dorthe Raben (Centro de Excelência para a Saúde, Imunidade e
Infecções, Dinamarca)
Local: Hall 12
Organizadores: Comitê de Coordenação da AIDS 2018
Contato do UNAIDS: Anneclaire Guichard / guicharda@unaids.org

Inovação e impacto: influenciando o resultado para meninas adolescentes e mulheres jovens
Terça-feira, 24 de julho
18:30—20:30
As meninas adolescentes e as mulheres jovens estão entre as populações mais
desproporcionalmente afetadas pelo HIV: toda semana, aproximadamente 7.700 meninas e mulheres
com idades entre os 15 e os 24 anos adquirem o HIV, embora permaneçam marginalizadas e difíceis
de serem alcançadas. O casamento infantil, a falta de oportunidades educacionais, o acesso limitado
à DSSR e a violência baseada em gênero são algumas das provações enfrentadas pelas meninas
que podem torná-las vulneráveis ao HIV. Para melhor atender às necessidades das meninas,
devemos abordar os fatores estruturais por trás do HIV e do casamento infantil. Precisamos de uma
abordagem abrangente que conteste as desigualdades de gênero e as normas sociais nocivas, e
procure manter as meninas saudáveis, seguras e dentro da escola. Esta sessão interativa reúne uma
série de líderes para discutir o que está funcionando e como podemos acelerar nossos esforços. Eles
vão explorar como o uso de abordagens intersetoriais na resposta ao HIV e ao casamento infantil
pode levar a um futuro mais promissor para meninas e mulheres jovens em todos os lugares.
Presidente: Mabel van Oranje (Girls Not Brides, Holanda)
Local: Fórum
Organizadores: Girls Not Brides: Parceria Global para Acabar com o Casamento Infantil; governo
dos Países Baixos; UNAIDS, Fundo Global de Combate à AIDS, Tuberculose e Malária
Contato do UNAIDS: Kreena Govender / govenderk@unaids.org

Quênia: liderança e inovação para resultados em eMTCT e atenção a adolescentes
Terça-feira, 24 de julho
18:30—20:30
Este simpósio procura destacar os caminhos e as parcerias necessárias para acabar com novas
infecções entre as crianças e garantir que as crianças cresçam livres da doença. Também procura
promover uma compreensão sobre as complexidades da sustentabilidade na transmissão de mãe
para filho e a resposta pediátrica ao HIV como um desafio que requer investimento e esforço
contínuos todos os dias. O simpósio usará o exemplo do Quênia para promover uma discussão sobre
como lidar com a desigualdade e alcançar as pessoas que ficaram para trás.
Oradores: Michel Sidibé (UNAIDS); Margaret Gakuo Kenyatta (Primeira-dama da República do
Quênia); Deborah Birx (PEPFAR); Charles Lyons ( Elizabeth Glazer Pediatric AIDS Foundation)
Local: E105-108
Organizador: UNAIDS
Contato do UNAIDS: Jantine Jacobi / jacobij@unaids.org
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“Da Invisibilidade à Indivisibilidade”—Fortalecendo o impacto da sociedade civil e das redes
lideradas pela comunidade na resposta ao HIV através do Fundo Robert Carr
Terça-feira, 24 de julho
18:30—20:30
O Fundo Robert Carr (RCF) é o primeiro mecanismo internacional de financiamento comum que visa
especificamente fortalecer a sociedade civil global e regional do HIV e as redes comunitárias em todo
o mundo. Este foco é em reconhecimento do valor crítico e contribuição das redes para melhorar a
saúde, inclusão e bem-estar social das populações servidas inadequadamente, dado o seu alcance e
impacto únicos no âmbito comunitário. Nos últimos cinco anos, o RCF desempenhou um papel único
na mobilização e disseminação de recursos coletivos para ações globais e regionais da sociedade
civil com impacto no país. Este evento paralelo irá celebrar e mostrar o trabalho e o impacto da
sociedade civil e das redes lideradas pela comunidade na resposta ao HIV.
Oradores: Alistair Burt (Ministro de Desenvolvimento Internacional do Reino Unido); Kees van Baar
(Ministério das Relações Exteriores, Holanda); Anne Skjelmerud (Agência Norueguesa de
Cooperação para o Desenvolvimento); Sandra Thurman (Gabinete do Coordenador Global de AIDS
dos EUA e Diplomacia da Saúde); Johnny Tohme (M-Pact, anteriormente conhecido como MSMGF);
Baby Rivona (Coordenadora Nacional da Rede de Mulheres Positivas da Indonésia, IPPI); Mr Peter
Carr
Local: RAI Amsterdam
Organizadores: Robert Carr Networks Fund; UNAIDS como co-organizador
Contato do UNAIDS: Chris Mallouris / mallourisc@unaids.org

#UPROOT: Uma agenda política liderada por jovens para acabar com a AIDS até 2030
Terça-feira, 24 de julho
18:30—20:00
Os jovens ainda estão sendo deixados para trás na resposta ao HIV. Para acabar com a AIDS,
devemos enfrentar as causas que as colocam em risco, incluindo desigualdades, discriminação,
exclusão e violência. #UPROOT é uma agenda política juvenil liderada pelo The PACT, uma coalizão
de mais de 80 organizações de jovens que trabalham com o HIV, para enfrentar essas causas,
desafiando leis e políticas nocivas, apoiando a participação dos jovens e construindo parcerias. A
conferência AIDS2018 marcará um ano desde que o #UPROOT foi lançado, e os defensores dos
jovens irão compartilhar seu progresso até o momento com essa agenda, fornecendo recursos para
que os jovens possam progredir em todos os lugares.
Palestrantes: Jovens defensores do The PACT, da Coalizão de Tratamento Adolescente
(Adolescent Treatment Coalition, ATC), da IPPF, da Rede Global de Jovens Vivendo com HIV (Y+),
do Youth Voices Count (Vozes da Juventude Contam) e da Federação Internacional de Associações
de Estudantes de Medicina (IFMSA) e Ruben Pages (UNAIDS)
Local: Sala de Reuniões do UNAIDS 1
Organizadores: The PACT e UNAIDS
Contato do UNAIDS: Ruben Pages / pagesr@unaids.org

Preservativos 2.0: Revigorando programas eficazes de preservativo na era do controle da
epidemia
Quarta, 25 de julho
08:00—10:00
Embora a prevenção do HIV tenha feito grandes avanços com a circuncisão masculina médica
voluntária e a profilaxia pré-exposição (PREP), ainda há milhões de pessoas em risco de infecção
que não podem usar nenhuma dessas intervenções. Os preservativos continuam sendo uma das
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ferramentas mais baratas e eficazes para a prevenção do HIV, mas os dados do UNAIDS mostram
grandes lacunas na disponibilidade desses insumos em todo o mundo. Este evento paralelo contará
com palestrantes do UNAIDS, fundações, doadores, países, comunidades afetadas, jovens e
populações-chave e parceiros de implementação. O foco do debate será sobre como melhor definir
as lacunas no acesso a preservativos, no financiamento, no subsídio direcionado e na modernização
de como comunicamos e oferecemos preservativos.
Co-presidentes: Mitchell Warren (AVAC) e Gina Dallabetta (Fundação Bill & Melinda Gates)
Local: E102
Organizadores: PSI, Fundação Bill & Melinda Gates, UNFPA e UNAIDS
Contato do Unaids: Henk Van Renterghem / vanrenterghemh@unaids.org

Transição epidêmica: como vamos alcançá-la, garantindo equidade e qualidade?
Quarta, 25 de julho
11:00—12:30
Os termos “controle epidêmico” e “transição epidêmica” estão sendo usados com mais frequência,
pois os países trabalham para alcançar o compromisso global de acabar com a AIDS como ameaça
à saúde pública até 2030. As partes interessadas que trabalham com maneiras de medir o controle e
a transição se uniram em Glion (Suíça), em outubro de 2017, para apresentar um novo conjunto de
métricas para o progresso dos países rumo à meta para 2030. Alcançar essa meta significa zero
nova infecção por HIV, zero discriminação, zero morte relacionada à AIDS, além de apoio
programático sustentável para milhões de pessoas que vivem com o HIV. “Transição” ou “controle”, e
a ideia de ter métricas para medir pontos de transição, levantam algumas questões:
• Como essas métricas foram estabelecidas? O que elas querem dizer? Como elas podem ser
interpretadas?
• O que significa alcançar a transição?
• Onde se encontram os países agora nesse caminho?
• Como podemos medir quão bem uma resposta inclui os direitos humanos?
Moderador: Mahesh Mahalingam, UNAIDS
Local: Fórum
Organizadores: AIDS 2018 Bridging Session
Contato do UNAIDS: Chris Mallouris / mallourisc@unaids.org

Lançamento da Declaração de Consenso de Especialistas sobre a Ciência do HIV no Contexto
do Direito Penal
Quarta, 25 de julho
14:30—15:15
Coletiva de imprensa para anunciar a publicação da “Declaração de Consenso de Especialistas
sobre a Ciência do HIV no Contexto do Direito Penal”, no Jornal da International AIDS Society, com
objetivo de assegurar que a ciência informe a aplicação do direito penal em casos relacionados ao
HIV.
Oradores: Linda-Gail Bekker (Presidente da AIDS 2018); Peter Godfrey-Faussett (UNAIDS); José
Zuniga (IAPAC); Edwin Bernard (HIV Justice Worldwide)
Local: Sala de Conferência de Imprensa 2
Organizadores: UNAIDS, IAS, IAPAC, Justice Network Organisation
Contato do UNAIDS: Luisa Cabal / caball@unaids.org
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Financiamento da Redução de Danos
Quinta-feira, 26 julho
10:30—12:00
Durante a Conferência AIDS2018, a Harm Reduction International divulgará um novo relatório sobre
o estado atual do financiamento para redução de danos em países de baixa e média renda. O
relatório mostra que o financiamento dos doadores para redução de danos caiu e que o investimento
do governo nacional não compensou o déficit. Não só o total de financiamento disponível hoje
corresponde ao que estava disponível em 2007, mas permanece uma fração dos 1,5 bilhão de
dólares que o UNAIDS estima ser necessários anualmente.
Co-Presidentes: Vinay Saldanha (UNAIDS) e Robert Carr Network Fund
Local: Escritórios do UNAIDS
Organizadores: Harm Reduction International, UNODC e UNAIDS
Contato do UNAIDS: Chris Mallouris / mallourisc@unaids.org
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UNAIDS
O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) lidera e inspira o mundo
para alcançar sua visão compartilhada de zero nova infecção por HIV, zero discriminação e zero
morte relacionada à AIDS. O UNAIDS une os esforços de 11 organizações—ACNUR, UNICEF,
PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mulheres, OIT, UNESCO, OMS e Banco Mundial—e
trabalha em estreita colaboração com parceiros nacionais e globais para acabar com a epidemia
da AIDS até 2030 como parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Saiba mais em
unaids.org.br e se conecte com a gente no Facebook, Twitter e Instagram.
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